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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Reconhece que a população Roma continua a ser vítima de discriminação persistente em 
muitos Estados-Membros, situação esta que é agravada pela actual crise económica e 
financeira; apela àqueles Estados-Membros que, segundo a Agência da UE para os 
Direitos Fundamentais, enfrentam graves problemas, a que explorem plenamente os 
recursos disponíveis ao abrigo dos Fundos Estruturais, e em particular do FEDER e FSE; 

2. Reconhece que, em tempos de mudança demográfica, a população Roma, que desde há 
séculos faz parte da nossa herança comum, deve dispor dos meios, por meio de uma 
educação de qualidade, alojamento decente e oportunidades profissionais, para integrar 
plenamente o mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento económico, tal 
como previsto no âmbito da estratégia UE 2020; solicita por conseguinte aos Estados-
Membros que aumentem de imediato os seus esforços, reforçando estratégias eficazes 
tendentes a encontrar uma solução para as circunstâncias específicas (pobreza extrema, 
falta de formação, más condições sanitárias) das comunidades marginalizadas, de modo a 
garantir a sua integração social e económica; 

3. Sublinha, neste contexto, a necessidade de prosseguir os programas da UE, como o 
"programa Progress" de luta contra a discriminação, e apela a que estes programas sejam 
mantidos e que continuem a ser desenvolvidos para além de 2013; 

4. Sublinha a oportunidade criada pelas disposições do Regulamento (UE) n° 437/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010 1, que prevêem a concessão 
de um montante máximo até 3% dos fundos do FEDER a programas específicos ou 2% do 
orçamento total atribuído à reabilitação de habitações a favor das comunidades 
marginalizadas;  apela além disso aos Estados-Membros a que utilizem de forma rápida e 
exaustiva esta nova possibilidade no quadro dos fundos estruturais, a fim de reforçar as 
perspectivas de inclusão social efectiva; 

5. Recomenda aos Estados-Membros que ponderem fazer depender a atribuição de um novo 
alojamento às comunidades marginalizadas de compromissos sociais por parte destas, 
como uma participação adequada no processo de construção de novos estabelecimentos, a 
frequência escolar obrigatória para as crianças e a aceitação dos empregos oferecidos 
pelos mediadores de emprego, a fim de assegurar a sua integração efectiva e sustentável.


